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. ها و حتي جوامع شده است         ها، سازمان      عصر اطالعات است و وجود اطالعات با كيفيت زمينه تمايز پروژه                         عصر،  

مديريت باشند تا نسبت به اخذ           اطالعاتي     هاي   دنبال طراحي سيستم       سازمانها هم براي بقا و هم براي پيشرفت بايد به                  
ورود     در اجراي هر پروژه با اندازه هاي كوچك، متوسط و بزرگ نياز به                                .  مايند تر عمل ن    تصميم، سريعتر و منطقي     

براي اينكه چنين        . ضروري مي باشد      گيري و برنامه ريزي را به مديران پروژه بدهد امري                          اطالعاتي كه قدرت تصميم         
بي از پروژه الجرم          طور مرتب و به شكلي مناسب به مديريت برسد، تشكيل يك سيستم اطالعاتي بازتا                        اطالعاتي، به      

گيري و اعمال آن است، كه براي                توانيم بگوئيم كه محصول كار مديريت پروژه تصميم                     امروز با اطمينان مي          .  است 
سازي آن و اطمينان از عملكرد صحيح آن تصميم نياز به ابزارها و علومي است كه                               اخذ تصميم بهينه و سپس پياده        

سيستمي است كه با كمك به فرآيند           ۲PMISها را يافت چرا كه          توان آن      هاي اطالعات مديريت پروژه مي   در سيستم
هاي خام پروژه را به آگاهي تبديل و آن را در اختيار مديران پروژه قرار                                          سازي اطالعات يا داده             پااليش و متراكم       

سازمان مورد بحث        وري     در اين مقاله ضمن تبيين مفاهيم سيستم اطالعات مديريت پروژه، تاثير آن بر بهره                     . دهد مي
هد  ا در انتهاي مقاله پيشنهاداتي جهت طراحي و اجراي يك سيستم اطالعاتي با كيفيت ارائه خو                                  .  قرار گرفته است      

  .شد
  ۵وري بهره -۴سيستم اطالعات مديريت پروژه -۳پروژه: كلمات كليدي

  
  مقدمه
چه اينكه جامعه جهاني سواد را             د،  نبايد سواد را خواندن و نوشتن تعريف نمو                ۲۱قرن    دانيم در      كه مي   طور   همان  

باشند كه    نيز مي  و مديران پروژه          مخاطبان اين پيام مديران سازمانها                . داند   و زبان انگليسي مي     توانايي كار با كامپيوتر
سيستم  مقاله  موضوع اين       . مند گردند     بايد خود را به اين دو علم تجهيز كنند تا بتوانند از تكنولوژي كامپيوتري بهره                               

 اجراي پروژه       پايه اطالعات و          به معني مديريت بر      پروژه     سيستم اطالعات مديريت          . مي باشد   پروژه     مديريت    عات  اطال  
  .باشد مي با كامپيوتر

هوشمند، هدفي است        سيستم سازي يك    ها، اطالعات به سرمايه ارزشمندي تبديل شده و پياده                       امروزه در سازمان          
اكنون واحدهاي اطالعات مديريت در هر                   .  كنند  دنبال مي      ،سرمايه با ارزش ها براي استفاده مناسب از اين كه سازمان

آوري كرده و متناسب با نياز هر مدير در اختيار ايشان قرار                             در سازمان را جمع         سازماني انبوه اطالعات موجود              
درون      طالعات   ا به  به دسترسي   پروژه     مديران       اي رقابتي و نياز       فض در اين برهه از زمان به دليل وجود                      .دهند   مي 

) PMIS( مختلف از پروژه، اهميت طراحي سيستم اطالعات مديريت پروژه                         هاي    گزارش    ارائه     تحليل آنها و      ، سازماني   
، خصوصيات يك سيستم       PMISلذا در اين مقاله ابتدا ضمن تببين مفاهيم مرتبط با                    . شود  بيش از پيش عيان مي       

                                                 
 دكتري تخصصي مديريت دولتي ي دانش آموخته. ۱

2 .Project Management Information System  
3 . Project 
4. Project Management Information System(PIMS)  
5 .Productivity 
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گردد و در انتها هم با            تشريح مي     PMISمه كاركرد و دياگرام            گردد، در ادا          ي خوب ارائه مي         اطالعات مديريت پروژه           
  .هاي اين سيستم جديد، مقاله به پايان خواهد رسيد چالش

  
  بيان مساله

رمز موفقيت در  مستمر، وگيري و ايجاد يك فرآيند ساخت يافته  شناسايي اطالعات كاربردي و مفيد براي تصميم
سازمانها و .دكناطالعات را اجتناب ناپذير مي  اده از يك سيستم مديريتبهبود عملكرد سازمان بوده و ضرورت استف

و هرچه كنند  گيري آينده جمع مي ريزي و تصميم خود را به منظور برنامه ۱هاي عملياتي اطالعات سيستم ،شركتها
ابتي سازمان تواند زمينه ساز كسب مزيت رق سازي اطالعات آنها از غناي بيشتري برخوردار باشد مي سيستم ذخيره

هاي ارتباطي و پردازش اطالعات وابسته به آن در اجراهاي  دانيم كه توسعه و تحوالت در فن آوري مياز طرفي . شود
اي و به دليل وارد شدن آن به هر  تحول رايانه توسعه و .را پديدار ساخته است» عصر دانش و اطالعات«اي  رايانه

  .رفتاري نوين آغاز شده است تفكر، رويكرد و هاي اي از زندگي، پديد آمدن شيوه مرحله
نيز  اي ي پروژهها دهي و مديريت سازمان اي كه در سطح فردي رخ داده است، در ساخت اين تغييرات به اندازه

اصول  ،پروژه هاي مديريت ي اين امر، محتواي فعاليت به عنوان نتيجه .رويكرد و رفتارهاي نوين را پديد آورده است
حتي  .نيز شروع به تغيير كرده استپروژه  ددر فرآيناستفاده مديران  فعاليت و ابزارهاي مديريتي مورد انجام كار و

سواالتي در پس اين تغيير و تحوالت  .نيز دستخوش تغيير شده استمديريت پروژه  ها تعريف ي بعضي به عقيده
ها  اي بر روند اجراي پروژه ت ناخواستهاثرا PMISيك ضرورت است؟ آيا  PMISكه آيا  قابل طرح است از جمله اين

در پروژه اي  PMISتوان از اطالعات موجود در يك  هايي دارد؟ آيا مي خوب چه ويژگي PMISداشته است؟ يك 
ها گرديده  اي و فرآيند پروژه وري در ساختارهاي پروژه واقعاً موجب بهره PMISديگر بهره برد؟ و نهايتاً اينكه آيا 

 .گويي به برخي از اين سواالت هستيم دنبال پاسخ ه بهدر اين مقال است؟

  
  PMISاهميت و ضرورت 

دانيم براي مديريت           كه مي   طور   همان   . باشد  اطالعات مي      ي  به معني مديريت برپايه        پروژه     ت مديريت     اسيستم اطالع   
د فرآيندها بر       بهبو -۲ي استراتژي رقابت       رقابت بر مبناي       -۱:كنيم  عامل چشم پوشي      انيم از دو      تو  نمي  ۲۱قرن     در  

 ني بر تهاي اطالعات مب        بردن سيستم     كار   استراتژي به       دو   براي لحاظ كردن اين           .  و نوآوري       ها  كاهش هزينه    مبناي   
 .روبرو هستند     ت  اطالعا   از   انبوهي      امروز، با       پروژه     مديران      .نمايد   ارتباطات ضروري مي            ت و  اهاي اطالع      آوري     فن 

 ،از طرف ديگر        . بازيابي گردد         نگهداري و     ،  قابل فهم     پردازش گرديده و            دهاي سيستم باي     عنوان داده        اطالعاتي كه به      
ابزارهاي      طور كلي     به  و جهت كنترل روند پيشرفت و كشف انحرافات پروژه                        اطالعات مديريت پروژه             هاي   سيستم

     :كرد نزمينه كلي عنوا چهار توان در مي اين تغييرات را ،اند زمان تغييرات زيادي پيدا كرده طول در ي آنكنترل
  ۵كنترل اينفورماتيك-۴  ۴كنترل كاريزماتيك-۳  ۳كنترل بروكراتيك-۲ ۲كنترل سنتي-۱

موروثي       سنتي و   كنترلي به طور      مقام    شد،  اعمال مي      طريق سنت، ادراك و           هاي سنتي فئودالي، كنترل از         رساختا در
بدان گردن        پذيرفت و     سنت بود مي   چون     كنترلي را     ر اين نوع ساختا       جامعه نيز     گرديد و     منتقل مي    به نسلهاي بعد    

ن حالت، رهبران       اي    در    . گرديد    و پيروان اعمال مي           طريق رابطه بين رهبر         وضعيت كاريزماتيك، كنترل از             در .مي نهاد

                                                 
1 .Operational 
2 .Traditional Control 
3 .Bureaucratic Control 
4 .Charismatic Control 
5 .Informatics� control  
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 در .  دزيرا آنها را قبول داشتن              ، كردند    آنها تبعيت مي      از    پيروان نيز       كردند و     را انتخاب مي      ل عم  ي  كاريزما، شيوه      
تبعيت از آن       بود و    مقررات استوار         و    قانون     شد، ساختاري كه بر       سازماني تعبيه مي       ساختار    در  كنترل     روكراسي،     وب 

اينفوكراسي     . شد افزارها اعمال مي          م طريق نر     اينفوكراسي، كنترل از      درو باالخره  جنبه غيرشخصي داشتو الزامي بود 
به    استفاده كند و       هاي خبره،      سيستم  از    ، د هاي الكترونيكي بدست آور           طريق شبكه    از    نوع اطالعاتي را          مي تواند هر     
مبناي اين شكل كنترل پروژه بر اطالعات حاصل از تكنولوژي                         . هاي تخصصي وحرفه اي مجهز شود             تمامي دانش     

  )Newman,1987,p.19(و  )۱۲۳،ص۱۳۸۰، زاهدي(.كامپيوتري است
 PMIS             مديران      ، پروژه     اطالعاتي مديريت       هاي    سيستم  توجه به ويژگي خطير         با كند و    نيز از اين قاعده تبعيت مي

  ).۳۲ص،۱۳۷۲مومني ( ۱.گردند مند مي و از حقوق بااليي نيز بهره ارزش بسيار زيادي برخوردارند از ها هم سيستم
 

  مفهوم مديريت پروژه چيست؟
ورده برآ منظور ، ابزارها و فنون در فعاليتهاي پروژه بهدانش، مهارتهااست از بكارگيري  عبارت: مديريت پروژه

  )۱۴۵،ص ۱۳۸۹زاده و كنعاني، عرفانيان خان.(هاي بنيادين پروژه ساختن الزامات و خواسته
همان  شركت يا     اطالعات مفيد به مدير          ارائه گزارشات روزآمد و                پروژه     مدير سيستم اطالعات مديريت           عمالً كار   

 پردازش آنها نياز به            ي داده ها و       براي گردآور        پروژه     اين مدير      حال  .  است  ۲كارفرماي پروژه و حتي ذينفعان پروژه                  

از امكانات      هم   سيستمي داشته و     بايد ديد مديريتي و          هم  پروژه     پس مدير   دارد،      اي     رايانه      هاي اطالعاتي و        سيستم
 سواد اطالعاتي        اي و    رايانه      سواد   شتنالزمه اين استفاده، دا            و  استفاده كند     آوري اطالعات         فن   سيستمهاي اطالعاتي و      

طبق آماري،      .  بيشتر شركتهاي جهان رايج است          در  )  IS۳( امروز استفاده از سيستمهاي اطالعاتي                 همچنين .  باشد  مي 
شركتهاي مكزيكي      اين مورد در        .اي يك طرح سيستم اطالعاتي دارند          كره هاي آمريكايي ودرصد شركت ۷۰بيش از 
اي   كره   كتهاي آمريكايي و       درصد شر   ۸۰بيش از      درصد شركتهاي مكزيكي و        ۶۰بيش از    .  باشد درصد مي ۹۰بيش از 

پروژه     اي و مديران        ي ساختارهاي پروژه          اين آمار در برگيرنده           .  دشخصي به عنوان رئيس كاركنان اطالعات داشته ان                   
  ).McLeod,1998,583-584(. شود اطالعاتي هم مي

به روش دستي  آنجا كه گردآوري اطالعات از. مي باشد پروژه محورشركتهاي بزرگ  ي برنده امروزه اطالعات برگ
هاي اطالعاتي براي پركردن اين خالء  پس آنها به سيستم، باشد ممكن مي غير يشركتهايچنين معمولي براي  و

 آلودگي اطالعات و اي چون انفجار اطالعات، امروزه پديده گيري است واطالعات الزمه تصميم. اند روي آورده

هاي  وجود سيستمشك  بياين آشفته بازار  از اطالعات در اطالعات مطرح است كه الزمه استفاده مفيد ۴آنارشي
اما مفهوم . باشد مي رفرمايان پروژهمنسجم براي منظم كردن اطالعات براي استفاده كا اطالعاتي يكپارچه و

  اطالعات چيست؟
  

  اطالعات
ها   داده      : نماييم   رائه مي    ا   را    اين دو      ابتدا تعريفي از         ها ما   داده      عدم اختالط آن با          براي فهم واقعي معني اطالعات و             

ها پردازش شدند تبديل به            وقتي كه اين داده         .  باشند  معني مي   هستند كه براي كاربر، بي          اشكالي     شامل واقعيتها و     
ها به   تبديل داده        . باشند  مي و كاربرد      هاي پردازش شده يا داده هايي با معني      پس اطالعات، داده. شوندالعات مياط

                                                 
 .است دالر ۳۰۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰۰ دامنه حقوق پراختي به اين افراد درآمريكا ساليانه . ۱
در پروژه  مثبته به شكل فعال با پروژه ارتباط داشته و نفوذ يا اثرات آنها به شكل منفي يا هايي ك افراد يا سازمان:  ذينفعان پروژه . ۲

 خارجي -۲   داخلي -۱ : انواع ذينفعان  .اثرگذار است
3 .Information system 

 .منظور از آنارشي اطالعات هرج و مرج و بي نظمي اطالعات است. ۴
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 .استپردازنده اطالعات يكي از عناصر كليدي سيستم ادراكي .شوداطالعات انجام ميهسط يك پردازنداطالعات تو
  )Ibid,15-16( .باشد آن دو اي يا تركيبي از رايانه اي، عناصر غير تواند شامل عناصر رايانه پردازنده اطالعات مي

متخصصان اطالعاتي         ات و  درسيستمها، مديران اطالع            پيچيدگي موجود       علت گستردگي و     شد به  طور كه ذكرهمان
بزارهاي رايانه                 سيستمهاي اطالعاتي يعني سيستم        به  آوري اطالعات به گردآوري                  فن   اي و    هايي كه به كمك ا

 البته سيستم هاي اطالعاتي به آن نقطه نرسيده اند كه بتوانند فكر                     .  آورده اندي پردازند رو پردازش مي اطالعات و

  . دهندنشان تغييرات واكنش  به چگونگي ريزي كنند وكنند، برنامه
بايد توجه داشت كه فقط يك اقليت              و   كنند وجود دارد        را اداره مي         ها ين اتاق براي افراد كه اين سيستم            هنوز چند

تعداد   .  آوري اطالعات را طراحي مي كنند                  اي يا سيستم هاي فن       اين افراد عمالً سيستم هاي رايانه                كوچكي از    
يي هستند مانند مديران، كاركنان اداري و ديگران كه از رايانه در زمينه هاي شغلي                                       زيادي از اين افراد كاربر نها                 

  ). Curtin et al 1998,23(خود استفاده مي كنند 
 و معني  بي  هستند كه براي مديران، زياد هاي داده شركتها ذخيره مي شود اكثراً آنقدرپايگاه انبوه اطالعاتي كه در

 بندي و  به يك سيستم اطالعاتي براي رده              درحجم انبوه اطالعات نياز             اين آنارشي       .   شوند مي  قابل استفاده      غير 
  .خواهيم پرداخت PMISدر ادامه به مفهوم  .باشدآن مي تقسيم بندي آن براي استفاده هرچه بيشتر از

  
  )PMIS(مفهوم سيستم اطالعات مديريت پروژه

چهار منبع     . ده از آنها در دستيابي به اهداف سازماني است                   كار مدير، مديريت كارآمد منابع سازماني به منظور استفا                     
كه دو منبع زمان و اطالعات غير ملموس               در حالي     ، ۱سرمايه و ماشين آالت ملموس هستند       مواد اوليه، انساني،نيروي

، كه   كنند  منابع فيزيكي را مديريت مي            ، منابع ادراكي       مديران با استفاده از         و  بع ادراكي ناميده مي شوندهستند و منا
 ).۱۲۵،ص ۱۹۶۹هپمن، ( .اين نشان از اهميت اين دو منبع دارد

 : به دو دليل توجه روز افزوني به مديريت اطالعات مبذول داشته اندپروژه طي سالهاي اخير، مديران 

 كسب وكار هاي  پيچيدگي روز افزون فعاليت  
 هاي رايانه بهبود توانمندي.  

 ضهمه سازمانها در معر       .  تر شده است    ي امروز از هر زمان ديگري پيچيده                ول   كسب و كار همواره پيچيده بوده است              
قتصاد بين           ا ثيرات  لملل   تا رقابت مي                     ا ر جهاني  ا باز ر پيچيده           آ  فن .  كنند  بوده و در  و كا تر مي شود و     وري كسب 

تريان  اضاي مش  گردد و محدوديتهاي اجتماعي در قالب تق                  تر مي   هاي مديريتي كوتاه         هاي زماني براي اقدام             چهارچوب    
. دگي كسب و كار مي افزايد           هر يك از اين آثار بر پيچي            .  تر و ارزانتر وجود دارد                براي محصوالت و خدمات كيفي            

اند و    ازه بزرگ از صحنه خارج شده            به سبب داشتن سرعت اندك و اند           ۱۹۵۰،۱۹۶۰هاي غول پيكر دهه هاي           رايانه    
  .د داشتتنها كارشناسان سخت افزار با آنها سروكار خواهن

هاي   ساير رايانه      با   خود،     هاي دفتر كار       هاي شخصي يا ريزپردازنده             ، كاربران امروزي از طريق رايانه                     از سوي ديگر     
هر روز     ، نه تنها رايانه در دسترس همگان قرار دارد بلكه طرز كار با آن نيز                                . ندهست  موجود در شبكه با هم مرتبط         

بلكه به آن به عنوان          ، گر رايانه را يك وسيله ويژه به شمار نمي آورند                    كاربران امروزي دي               . تر مي شود    و آسان    سهل
  ).۶و۵،ص۱۹۹۸مك ليود، ( .كنند انند ميز و صندلي و تلفن نگاه مييك ابزار كار ضروري م
و به دنبال بهبود سواد          اند   ي ضروري محيط كاري جديد خود پيدا كرده                   يك وسيله   به عنوان       PMISمديران پروژه نيز به           

 ،رود    ايانه نقش كليدي دارند به كار مي              واژه سواد براي تشريح دو نوع دانش كه در استفاده از ر                             مروزه    ا   . هستند خود   
. ستي پروژه ا      كارگيري اطالعات در دستيابي به هدفها                ه از رايانه است و ديگري سواد به              يك نوع دانش، سواد استفاد

ناميده    " سواد كار با رايانه         " ، اي در دنياي امروز ضرورت دارد                   سيله نه كه براي انجام تقريباً هر گونه و              ادانش كار با راي         
                                                 
1.Man, Material, Money, Machine (4M) 
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ضعفهاي رايانه، توان استفاده از رايانه و مانند آن                         و ت واژگان رايانه، شناسايي قوتها              اين دانش شامل شناخ       .  مي شود
فراگرد حل مساله         يك از مراحل        گذشته از شناخت رايانه، مدير امروزي بايد سواد استفاده از اطالعات در هر                                 .  است 

 ؟تدر پروژه به كار بسو چگونه آن را  اطالعات را از كجا مي توان به دست آورد بداند و اين كه را داشته باشد

مديري ممكن است سواد استفاده از اطالعات را داشته باشد                       .  سواد استفاده از اطالعات وابسته به سواد رايانه نيست                       
اهميت سواد اطالعات بيش از سواد كار با رايانه است ولي معلول آن                              .  اشته باشد  ولي سواد استفاده از رايانه را ند                 

 ).۱۱،ص۱۹۹۸مك ليود، (مان داشته باشد أمدير هر دو سواد را تو بايد و است

 .كاربرد نداشته باشد       �  پروژه     سيستم اطالعات مديريت       �   به اندازه واژه          ها   وري پروژه        بهره  امروزه شايد هيچ واژه اي در                
  .را در اين مقاله مبناي مباحث خود قرار دهيم PMISاست يك تعريف جامع از الزم 

   :كند عبارت است از شفاف مي را نيزPMIS  كه تاريخچه و تكامل PMIS بهترين تعريف از
و ) computer�based( كامپيوتري    ) integrated( سيستمي است جامع و يكپارچه         پروژه،      اطالعات مديريت        سيستم

صراف زاده و علي         .( كند  مي  ارائه     پروژه     گيري مديران       كه اطالعات مفيد را براي تصميم             )user-friendly(آشنا -كاربر
  .نكته بايد مورد توجه قرار گيرد ۴در اين تعريف  )۱۸۹، ص۱۳۸۲پناهي،

 مديران پروژه        ايد بتواند امكان استفاده            ب  پروژه     است كه سيستم اطالعات مديريت          آن    منظور    : يكپارچگي   ) الف  
و )  user single( سيستمهاي اوليه انفرادي بودند               . پذير سازد     از يك بانك اطالعاتي مشترك امكان               را    متعدد  

 .   ارتباطي بين داده ها و اطالعات و كاربران وجود نداشت

 »Computer-Based Information System رايانه محور)ب    
A computer-based information system (CBIS) is an information system that uses computer 
technology to perform some or all of its intended tasks. 

صحت اطالعات سيستمهاي       چرا كه با توجه به حجم عظيم اطالعات امروزه و اهميت سرعت پردازش و دقت و                                
  .بدون كامپيوتر مفهومي نداردپروژه اطالعات مديريت 

ها به    امروزه سيستم     . هم در تعامل باشند       طالعات نوين بايد كاربر و ماشين با             در سيستمهاي ا    :   كاربر ماشين    )  ج 
 . هستند )User-Friendly(اصطالح توانند با آنها كاركنند و به راحتي مي هبران بشوند كه كار مياي طراحي  گونه

ز تصميمات      )  د  ا ئه اطالعات به مديران                         : پشتيباني  ا ر ا با  اينكه  را در       مختلف  هاي    به شيوه  پروژه     نهايتا  وي 
  .شودلف تعريف مياين پشتيباني در مراحل مختلف تصميم به صور مخت .رسانند گيري ياري مي تصميم

هاي   كه سيستم  طوري    هب  ، تفاوت دارد       روژه    ت پ  مديريت اطالعا       با پروژه     توجه داشت كه سيستم هاي اطالعاتي            يد  با 
مديريت از      قرارگرفته و      پروژه     طالعات مديريت       خدمت مديريت اطالعات تحت عنوان سيستم هاي ا                   اطالعاتي در      

 اطالعات    به معني گردآوري، ذخيره، پردازش اشاعه و استفاده از                          پروژه     سيستمهاي اطالعاتي      . آن استفاده مي كند
هايش را در استفاده          هدف    شود بلكه اهميت انسان و         يا سخت افزار محدود نمي و افزار اين مسأله به نرم ،است پروژه
نهايي از اينكه اين ابزار              رود، همچنين ارزيابي            كار مي      اين انتخاب به        معيارهايي كه در          ري، ارزشها و        آو   از فن   
مديريت اطالعات         صورتي كه هدف از         در  .  گيرد   مي   بر   در    اند ياخير را       اي براي رسيدن به هدفهايش بوده                وسيله  
در يك     آن پروژه      بروني      برآورد نيازهاي دروني و              طريق تقويت تواناييهاي آن براي                 از   ها  پروژه    كارآيي      ء ارتقا   پروژه     

  .پويا، تثبيت شده است وضعيت فعال و
PMIS      آنها را     دهد و    مي   اختيار مديران تاكتيكي قرار              در    اطالعات الزم را          روزمره       تكراري و      هاي   پروژه      در    نه تنها 

استراتژيك       هاي   لكه در پروژه      ب  به اطالعاتي دست يابند كه جهت تصميماتشان كمك موثري باشد                    سازد تا    قادر مي    
نيز آشكار     هاي تعيين شده را      انحرافات از برنامه           تواند تصاويري از مغايرتها و             مي   PMIS  همچنين   . كند  حمايت مي   

ه زي تج   تفسير و    قابل تعبير و      تصاوير منطقي و       قالبها و    طريق تهيه گزارشات مديريت در              چنين اطالعاتي از        ، سازد  
  )۲۳-۲۶، ۱۳۷۲ ،مومني( .گيرد قرار مي اختيار مديريت تحليل در و

M00-8161/BT-383--1/e.shomali-13950725



  اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه با رويكرد شهري
  ۱۳۹۰بهمن  ۲۷الي  ۲۶دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد 

    
 

٦ 
 

PMIS نيز به     نمايد و    فراهم مي     پروژه    پهنه    يك منبع اطالعات در        :  كند  حل مساله كمك مي      طريق عمده در به دو
راي  اين هدف است كه ب         با پروژه     ساطع از سيستم اطالعات مديريت              نور  .  كند  درك مساله كمك مي         شناسايي و  

  . الوقوع بودن مسائل را اعالم دارد مديران عالئم مساله يا متحمل
  

  هاي اطالعاتي سيستم ي تاريخچه
اين     اعضاي يك قبيله با استفاده از               تصاوير غارها دارند و              هاي اطالعاتي ريشه در           سيستمالزم به ذكر است كه          

د افرادي كه        تعدا    ستدها اندك و       وقتي ميزان دادو         .  دادند     ستدهاي خود را انجام مي            و   هاي بسيار اوليه داد           سيستم
 اين سيستمها انجام داد، اما             با استفاده از        را    باشد، مي توان كارها           انگشت شمار     كنند،   مي   يكديگر ارتباط برقرار            با 

هاي مورد      اين فعاليتها درگير شوند سيستم           در    افراد بيشتري نيز          كند و    چنانچه ميزان معامالت افزايش پيدا                
  ).۶، ۱۳۷۷،بهان(باشد  مراتب پيشرفته تر استفاده بايد به

از دنياي       بازسازي اطالعات را            سيستمي كه كنترل و    .  سيستم هاي اطالعاتي آمد         نكاتي درباره       بخش هاي قبل       در  
الزم را جهت اتخاذ         ها اطالعات       انتخاب داده         دهي و    سازمان     طريقي كه با     هعهده دارد، ب         هب  پروژه    عمليات     محيطي و  

  .شود ناميده مي "پروژهسيستم اطالعاتي مديريت "آماده سازد  كنترل براي مديران ريزي و تصميم، برنامه
هاي مرتبط با موضوع تصميم          اتخاذ تصميمات آنان براساس داده                 دنبال اطالعات هستند و          ههمواره ب     پروژه     مديران     

ز اطالعات آنان ا          گوناگون بوده و          طرق مختلف و     به   غيرمطمئن و     گذشته منابع اطالعاتي آنان اتفاقي و                 در  .  است 
كه عدم اطمينان      ، شد تامين مي   و حتي ذينفعان پروژه          ساير پرسنل سازمان        يا مرئوسين و      طريق مقامات مافوق و         

منتقل   ديران پروژه       م   يا كاهش به مقامات و          با افزايش و        زيرا افراد اطالعات را    ،كرد تشديد مي به صحت اطالعات را
يت به يك سيستم اطالعاتي صحيح ومطمئن كه توانايي               مدير    تجهيز .  درستي آن نبود        اطميناني از       لذا  .  كردند    مي 

اين سير     اتخاذ تصميم برنامه ريزي وكنترل سازمان ياري دهد داراي يك روند تاريخي است و                                         در    مديريت را     
  .آغاز گرديد ،ارائه شد ۱۴۹۴درسال  »۱پروز لوكاپاكليلي«تاريخي بامفاهيم دفترداري دوبل كه توسط 

شايد علت آن عدم توانايي بشر              و   ادامه داد         قرن بيستم با تأني به حركت خود             يت تا  سيستم هاي اطالعات مدير         
 ،اواسط قرن بيستم        دقت باال در        ظرفيت، سرعت و       هاي با    توسعه رايانه       با .  بازيابي اطالعات بود            درحفظ، نگهداري و         

ربرد مفاهيم سيستم         تكامل و    سرعت    با   ديگر و   با روندي         PMISو نوع خاص آن          هاي اطالعاتي مديريت،             كا
دنيا به    اي    و پروژه     وظايف سازمانهاي تجاري             فعاليتها و     عمليات و     بيشتري توسعه يافت كه حاصل آن تغييرات در              

  :شد شرح زير
  آوري پيشرفته فن گيري از بهره محورهاي تمركز اطالعات و تكيه بر مديريت متمركز و .۱
  سازمانكنترل  برنامه ريزي و تصميم مديريت،نياز براي اتخاذ  ارائه گزارشات مورد طراحي اطالعات و .۲
  سيستم هاي اطالعاتي مديريت كنترل پروژه تكيه بركنترل و طراحي سيستم اطالعات مديريت با .۳

هدف سيستمهاي   .  ناميده مي شوند     پروژه     يا سيستمهاي اطالعاتي مديريت            PMISاين مفاهيم،        نتايج حاصل از     
سطوح مختلف     حل مشكالت در       گمان در      و  كاهش حدس      اره اطالعات و        اد    اطالعاتي مديريت افزايش روند ارائه و                    

  . درجهت تكامل داده هاي جديد به سيستم است اطالعات طريق سيستمهاي بازخور از پروژه
 و  PMISپروژه يكي از دستاوردهاي                سيستم گزارشگيري مديريتي       طور كه در بند دوم تغييرات اشاره شد                   همان  
  :زير است هاي قابليتشامل 
 آيند ثانيه بدست مي ۵بيشتر گزارشات حداكثر در كمتر از :  سرعت.  
 آناليز عددي و آماري روي تمام اطالعات صورت مي گيرد:  آناليز.  

                                                 
1. Lucka Pakelily  

M00-8161/BT-383--1/e.shomali-13950725



  اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه با رويكرد شهري
  ۱۳۹۰بهمن  ۲۷الي  ۲۶دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد 

    
 

۷ 
 

 روي اينترنت هستند اشتن مثالًذات بدست آمده قابليت به اشتراك گاطالع:  قابليت اشتراك.  
    هزينه  زمان، مكان،        ( تواند     ف آن مي   مختل باشند كه ابعاد       اطالعات بصورت چند بعدي مي            :    چند بعدي ،

  .باشند...)  ميزان تاخير در پروژه و،ميزان پيشرفتدسته بنديها، 
قرار   پروژه، كارفرمايان و ذينفعان پروژه                      انواع گزارش را در اختيار مديران                      پروژه     سيستم اطالعات مديريت         

 ،) Demand Report( ات درخواستي     گزارش     ، ) Scheduled Report( گزارشات برنامه اي            : دهند، مانند      يم 
  ) Drilled down Reports(  ،گزارشات تفصيلي)Reports Exception( گزارشات خاص

  
  اي گزارشات برنامه

هفتگي يا ماهانه توليد         بندي شده، مانند روزانه،                متناوب و يا بر اساس برنامه زمان                طور    گزارشاتي هستند كه به        
و هزينه      دستمزد    ، هزينه كل حقوق و       استفاده از يك گزارش خالصه هفتگي             با   تواند    مي  پروژه    مثالً مدير    .  شوند  مي 

 پيشرفت فيزيكي    اين زمينه گزارشي است كه از            مثال ديگر در       .  هاي مربوط به نيروي كار را بررسي و كنترل نمايد                     
نه        ريزي شده مديران          با ساير گزارشات برنامه          .  رت نمود    را بتوان نظا        ي پروژه       شود تا برنامه       تهيه مي  پروژه     روزا

  .و غيره را كنترل نمايند مانده در پروژه هاي باقي مصرف شده در پروژه، ميزان فرجهتوانند اعتبار  مي
  

  گزارش شاخص
اً در آغاز هر روز كاري            كند و نوع     هاي عمده روز قبل را خالصه مي             اي است كه فعاليت       يك نوع گزارش خاص برنامه            

ارتباط      گزارشات شاخص معموالً       . تهيه مي شود    كاركرد پروژه        صه اي از ميزان        در اين گزارشات خال          .  شود  ارائه مي     
اقدامات سريع و        ه از آنها در موارد مهم            توانند با استفاد       مي پروژه     لذا مديران        -تنگاتنگي با عوامل مهم موفقيت دارند             

  .اصالحي انجام دهند
  

  گزارشات درخواستي
به عبارت ديگر ماهيت اين            . اطالعات خاص را ارائه مي كنند                 اين گزارشات بنا به درخواست مديران يك سري                     

مثالًممكن است يك مدير اجرايي بخواهد ميزان موجودي كاالي خاصي را در انبار                                  .   گزارشات درخواستي مي باشد          
ند    ئه اطالعات مورد درخواست تهيه مي شود                                    .  بدا را ا رشات            .  گزارش درخواستي كه براي  نمونه هاي ديگر گزا

 .بارتند از ساعات كار يك كارمند خاص، فروش كل يك محصول در طي سال و امثال آنهادرخواستي ع

  
به عنوان مثال ممكن است مديري            .  شوند  د كه در شرايط غير عادي ارائه مي                گزارشاتي هستن      : گزارشات خاص      

شود گزارش خاصي كه         ارائه     روز تاخير دارند،           ۱۵هايي كه بيش از        پروژه    گزارشي از تمام        پارامتري را تعيين كند كه   
گزارشات خاص نيز مانند          .  روز تاخير دارند          ۱۵هايي است كه بيش از         پروژه    شود فقط شامل     با اين پارامتر توليد مي          

  . شود توليد مي پروژه هاي مهم موفقيت بر جنبهگزارشات شاخص براي نظارت 
در گزارشات خاص، پارامترها               .  ام مي دهد    به طور كلي بر اساس گزارش خاص مدير يا مسئول اجرائي اقداماتي را انج          

 ۱۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰به عنوان مثال اگر مديري بخواهد گزارشي داشته باشد از پروژه هايي كه                               .  بايد با دقت تنظيم شوند       
واقعيت روب                                       اين  با  ز بودجه مصوب درآن هزينه شده باشد، ممكن است  ا تمام          ريال بيش  رو شود كه تقريباً در 

در چنين حالتي نتيجه مي گيريم          .  همين مبلغ از بودجه مربوطه بيشتر هزينه شده است       هاي شركت در حدود پروژه
  .تر باشد ريال براي تهيه گزارش ويژه مناسب ۰۰۰/۰۰۰/۱۵كه مبلغ 
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۸ 
 

  گزارشات تفصيلي
 اين  .  توان دريافت نمود          تهيه گزارشات ديگر شده است را مي            ، ريز اقدام اطالعاتي كه منجر به               در اين نوع گزارشات          

گيري يك عدد در        دهنده مبناي شكل      شود و نشان     اقدام اطالعات گزارشات دريافت مي                  نوع گزارشات براي كنترل             
گر مدير بخواهد       مثالً در ترازنامه دارايي ثابت يك منبع خاص را بخود اختصاص مي دهد، حال ا                                     . گزارش مي باشد      

اين گزارشات را        .  آن آگاه شود       گزارش تفصيلي از        تواند از طريق دريافت             هاي ثابت را بداند مي            دارايي     )  شرح ( ريز   
تر نزديك مي شويم اقالم اطالعات              يافت نمود كه هر چه به سطح پايين          در  يك پروژه نيز       توان در سطوح مختلف         مي 

براي مثال ممكن است مدير پروژه شرح تفصيلي از تجهيزات و مواد اوليه باقي مانده در                                    . دقيق تر و ريزتر مي شوند         
  . گردد شود كه نام و تعداد كاالها ليست مي پروژه را بداند، كه در اين صورت گزارشي ليست مي

اثربخش           رشات تهيه شده توسط سيستم اطالعات مديريت                                 :   تهيه گزارشات  ز گزا استفاده ا وژه   پر مديران با 
بيشتري بر عمليات     كنترل   اين طريق       هميمات مناسب تري اتخاذ نمايد و ب            د طرح هاي بهتري ارائه و تص             نتوان    مي 

تواند از كليه        ، مدير مي    پروژه     ست كه بدانيم در يك سيستم اطالعات مديريت                ا  نكته مهم اين      . داشته باشد    پروژه    
از اين طريق كنترل خود را بر عمليات سازمان اثر بخش                      اطالعاتي در سطوح مختلف دريافت نمايد و       ،پروژهعمليات 
  )۱۶،ص ۱۳۸۲راد،(.تر نمايد

  
  و ارائه گزارش PMISكاركرد يك 

دهي مديريت پروژه، از بانك اطالعاتي،                      يك سيستم گزارش      شود  مي  مشاهده     ۱طور كه در شكل شماره         همان  
را  آالت و داده هاي خاص هر پروژه است                     ماشين كه شامل نيروي انساني، سرمايه، زمان، مواد اوليه،                         داده هايي       

 ۵فرستد و با توجه به خواست ذينفعان پروژه                  مي  PMRS۱انتخاب مي كند و بعد از انتخاب به قسمت برنامه                    
به عاريه       PMISهايي را از        شود داده      در قسمت باالي گراف مشاهده مي             .  كند  نوع گزارش تشريح شده را ارائه مي     

  .گيرد مي
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 PMISدياگرام نمونه از كاركرد  � ۱ شماره شكل

                                                 
1 .Project Management Reporting System(PMRS) 

: شامل پروژه ورودي سيستم  
 نيروي انساني  
 سرمايه  
 زمان  
 مواد اوليه  
 آالت ماشين  
 هاي خاص پروژه داده  

ذينفعان 
  پروژه

 PMIS هاي داده 

 PMRS برنامه 

ي از بانك انتخاب داده هاي
 اطالعاتي پروژه

 PMRS گزارشات 
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۹ 
 

  پروژه تئوري اقتضاء و اطالعات 
تئوري اقتضاء را         " در پروژه اي ديگر بهره برد؟                 PMISتوان از اطالعات موجود در يك                 آيا مي     " براي پاسخ به سوال        

ديگر متفاوت است، لذا احتمال              ي  به عاريه گرفتيم، اعتقاد بر اين است كه چون شرايط هر پروژه با شرايط پروژه                                  
  .هاي مشترك با تهديد روبرو است كاربرد اطالعات در پروژه

اي براي ديگران ثروت              پرت عده    و  دوم عقيده دارند كه خرت              فروشندگان اجناس عتيقه و فروشندگان كاالي دست                  
داده هاي بعضي براي          " : گوييم  حال اگر اهميت منطق را در مورد داده ها و اطالعات به كار ببريم مي توانيم ب                                " است

هر رقم براي هر          ، ارقام دريافتي ناخالص براي كاركنان يك سازمان مثال خوبي است                              . " بعضي ديگر اطالعات است        
راي صاحب    اما ب     ، اند   يد ماه گذشته چقدر دريافتي داشته            گو  ه اين معنا كه هر رقم به آنها مي           كارمند اطالعات است ب         

بايد مورد     )  داده ها     ( لذا ارقام       ، خواهد بداند       ب كارخانه كل حقوق پرداختي را مي    صاح .ندباش شركت اين ارقام داده مي
ها به كاربران مختلف          يد توجه نمود كه نحوه ارائه داده                 پردازش قرار بگيرند تا مبلغ كل را نشان دهد به اين نكته با                         

است كه    قدري    هاي خاص تفاوت به         پروژه    هاي دولتي و        يا در شكل پروژه         . بستگي مستقيم به نيازهاي خاص آنان دارد    
شوند اطالعات و       ها به اطالعات تبديل مي           وقتي داده       اما  .  در نظر گرفت       PMISتوان كاركرد يكساني را براي                 نمي 

  : براي اينكه اين عمل رخ دهد كاربر بايد . دنده ر را از يك موقعيت خاص افزايش ميشناخت كارب
 او مربوط است ي  پروژهر يا وضعيت خاص تاييد كند داده هاي دريافتي به كا.  
 ه ها را مورد استفاده قرار دهدبايد يك آگاهي و تجربه اوليه داشته باشد كه بتواند داد.  

هاي معين     لذا داده       ، داراي آگاهي و تجربه اوليه متفاوتي هستند                   پروژه    اينكه كاربران مختلف در يك            با توجه به      ل حا 
   :پس . ، يا براي همه اطالعات نيسترسد هميشه اطالعات نيست مي ذينفعان مختلف پروژهكه به 

  ."داده ها فقط براي برخي از افراد در زمان خاصي اطالعات است و نه براي تمام افراد در همه اوقات  "
  

  به گزارشات اثربخش پروژه information و   dataنكات مهم در تبديل 
نكات   ) خصوص مدير پروژه         به ( دينفعان پروژه       غير از شناخت اوليه        بخش،   به گزارشات اثر       اطالعات      و ها   ر تبديل داده       د 

  : ديگري نيز وجود دارد كه از اهميت خاصي برخوردار است
  
  كيفيت داده هاي اوليه -۱
يك نكته اساسي در رابطه با كيفيت اطالعات دريافتي توسط كاربر كيفيت داده هاي اوليه است كه وارد سيستم                                           

 .ها مورد ترديد باشد همين امر در مورد اطالعات دريافتي توسط كاربر نيز صادق است                                      اده   اگر صحت د   .  شود  مي 
 .هاي ورودي را جبران نمايد                ضعف داده    هر چقدر خوب باشد نمي تواند            و اطالعات      ها  كيفيت سيستم پردازش داده          

ها باشد    هاي تهيه داده        روش    و يا ناشي از      پروژه    هاي فراهم شده براي           فيت ممكن است ناشي از كيفيت داده   ضعف كي
  .شود  يعني اگر آشغال وارد سيستم شود آشغال هم از آن خارج ميGIGO۱به قولي . 
  
  وظايف پردازشي -۲

رغم استفاده از        علي   . يا ماشيني    خواه عمليات دستي باشد و        است،   هاي مختلف كار در سيستم پردازشي             منظور روش 
مچنان به صورت دستي      ها ه   ي از امور پردازشي در غالب سيستم               بسيار   ها  وري الكترونيكي براي پردازش داده                     فنا 

نشده باشد    وري استفاده صحيح انجام نگيرد يا امور پردازشي دقيق و مناسب طراحي                        آ حال اگر از فن.  انجام مي شود
  .هاي مكانيزه نيز ضعيف خواهد بود كيفيت سيستم

                                                 
1 . Garbage in garbage out 
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۱۰ 
 

  زمان-۳
ممكن است براي مسائل يا شرايطي كه در آن زمان خاص كاربر با آنها                              ، رسد  مي  مدير پروژه      زماني كه داده به دست           
اين امر يعني دست يابي به اطالعات مناسب                 . بلكه در زمان ديگري در آينده مناسب باشد       ،روبرو است مناسب نباشد

و ه است  هاي مشاب     براي پروژه       ها   ذخيره سازي بزرگ يا پايگاه داده                  در زمان مناسب دليل عمده تهيه سيستم هاي              
  .مي باشد) Real-time(نيز استفاده از امكانات زمان واقعي 

  
  انتقال داده ها-۴

 .ها موثر است      يز بر اثربخشي فرآيند تبديل داده             ها ن   ه مورد استفاده براي انتقال داده                رسان   ، عالوه بر كيفيت ارائه داده        
يش يا   ارائه آن بر روي صفحه نما             ، العات  هاي چاپ اط       سيستم انتقال استفاده از دستگاه            نظر از كيفيت فني      صرف 
  .در برخي شرايط خاص خيلي كارآمد باشد ذينفعان پروژهصوتي مي تواند براي برخي  وسايل

  نحوه ارائه داده ها-۵
مثال اگر اطالعات از         . ها گردد     ص ارزش اطالعاتي داده             نحوه ارائه اطالعات به كاربر ممكن است منجر به عدم تشخي                      

ها نشود و يا       ممكن است كاربر متوجه اهميت داده              عيف باشد و يا خيلي وارد جزئيات شده باشد               نظر نحوه ارائه ض       
در ضمن توجه شود كه استفاده از نمودار و رنگ در                      .لب از جستجو در آن صرف نظر نمايداحتماال به دليل انبوه مطا

  .باشد  بسيار موثر مي ي يك پروژهها ستم در كيفيت ارائه دادهسي
  
  ه ارتباطي وسيل-۶

عمده بر اثربخشي        ي تاثير    ، كنند  يستم هاي كه داده ها را ارائه مي               كيفيت وسيله ارتباطي بين كاربر و تكنولوژي و س                 
 پروژه    هاي اطالعاتي و دريافت اطالعات ضروري                  يله مورد استفاده براي بيان نياز             واقع سهولت وس در .كار دارد فرآيند

 )User-Friendly( آشنا -به اين روش طراحي مي شوند سيستم هاي كاربر                  سيستم هايي را كه       . اهميت بسيار دارد        
  . است PMISهاي مهم در طراحي  اين ويژگي يكي از ويژگي. گويند 
صورت  )  Processor( گر   توسط پردازش      به گزارشات خاص پروژه            اطالعات      و ها   تبديل داده      طور كه گفته شد      همان  

اين پردازشگر ممكن است از            . يكي از اجزاء اصلي سيستم ادراكي است               توضيح اينكه پردازشگر اطالعات               . گيرد   مي 
حال با در نظر گرفتن اطالعاتي كه كاربر                 .  شده باشد   شكيليا از تركيب آنها ت          اجزاي كامپيوتري يا غير كامپيوتري و               

و  اطالعات     ارزش    .  در نظر بگيريم      گزارشات پروژه        ي متفاوتي براي هر بخش از             ها  توانيم ارزش        كند مي   دريافت مي     
ز اطالعات و مرتبط بودن آن با موقعيت وي                                   گزارشات     ز اهميت           . بستگي دارد به شناخت كاربر ا لذا صرف نظر ا

حال    . د ماند  نها همچنان داده باقي خواه             داده     ، نداشته باشد    يا گزارشات      مرتبط بودن اگر كاربر شناختي از اطالعات                 
ات با موقيت كاربر بيشتر باشد سطح يا ميزان شناخت كاربر از                    اگر شناخت وجود داشته باشد هر چه ارتباط اطالع                   

شكل تبديل شكل سيستمي است، در      .  موقعيت و اطالعات بيشتر خواهد بود لذا ارزش اطالعات افزايش مي يابد                                 
  ).۱۸،ص۱۳۸۲صراف زاده و علي پناهي،(.به تصوير كشيده شده است ۲شكل شماره 

  

  
  هاي پروژه به گزارشات فرآيند تبديل داده ۲ماره شكل ش

input process Out put 

Projects Reports Change & 
Processing 

Data & Information 
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۱۱ 
 

PMIS و تاثيرات انساني  
ممكن است ناخواسته بعضي         باشد،   اتوماسيون مي       آنجا كه سيستم اطالعات مديريت بشر تحت تاثير رايانه و                       از  

ركنان   كا .  رساند   مؤسسات مي     در    انساني را       تغييرات رفتاري دركارمندان بوجود آيد كه لزوم توجه به فاكتور                                  
 كاركنان از     .  نصب كرده بود، احساس ترس كردند                  ها را    هاي پردازش داده            سيستم  هايي كه براي اولين بار            شركت 
جاهايي كه       حتي در   .  طور شد   بعضي موارد همين        كه عمالً در     ، كاري آنها شود       ها باعث بي  ترسيدند كه رايانه اين مي

ز            انساني خود به              مديران نخواهند ا ا    حجم نيروي  ينكه سيستم اطالعات                  يانه  علت ر ا اي شدن بكاهند، به علت 
  . به حريم شخصي آنها وارد شود، مي ترسيدند آنها را مخفيانه كنترل كرده و پروژه بخشي از رفتار مديريت

نظر    در    البته بايد اين را        .  ساده ترين راه ابراز ترس كاركنان از سيستم جديد اعالم اين ترس به مدير خواهد بود                                      
خود هم    ، صورت اول مشكل اينجاست كه بعضي مديران                در  .  كنند  يرا پنهان م       اكثر كاركنان ترس خود          داشت كه    

 با   خواهد اطالعات را           چنين مواقعي چنين مديري نمي            در    . ترس داشته باشند       سيستم جديد،     ممكن است از    
داشته     آن را      يي استفاده از      بايد توانا       دليل آنها اين است كه آنها اطالعات راجمع كرده اند و                          . ديگران تقسيم كند      

هايي با ساختار    مديريت شركت    . بايد برنامه اي براي كاهش يا زدودن اين ترس از طرف مديران انديشه شود                                   .  باشند 
  :از ترس كاركنان بكاهد اجراي تدابير زير مي تواند با اي پروژه

دادن      خسته كننده به رايانه و          ن كارهاي تكراري         د دا    با   ، شغلي ء رايانه به عنوان يك وسيله ارتقا                ستفاده از    ا  .۱
  ؛به انسان انگيزد مي رابه چالش بر كارهايي كه تواناييهاي آنها

  توجهات شركت ؛ ارتباطات رسمي براي حفظ آگاهي كاركنان از استفاده از .۲
  مديريت؛  ، متخصصان اطالعاتي ودرگير در پروژه ساخت يك رابطه مطمئن بين كاركنان .۳
خياط مقدم و عرفانيان          ( كنند  تعريف  راستاي نيازهاي كاركنان               در  اي    ونه گ  به  را   و پروژه      اهداف شركت      .۴

  ).۸۷،ص ۱۳۹۰زاده،  خان
  

  پروژه هاي سيستم اطالعات مديريتويژگي
خوبي تشخيص     به  جهت مديريت پروژه          استراتژيكي سيستمهاي اطالعاتي را              امروزه مديران ارزش رقابتي و                   

ز نيروي انساني، سرمايه              اعم   پروژه    هاي يك     ميان سرمايه      در  .  دهند   مي  هاي مالي، ماشين آالت و تجهيزات،                 ا
 از پروژه     محيطي    فيزيكي و    پيشرفتهاي   به اين دليل است كه تمام            له أاين مس     ارزشترين آنهاست و         اطالعات، با      

امتيازات قابل          گيرد و     اطالعات ممكن است بصورت استراتژيكي مورد استفاده قرار   . شوند طريق اطالعات توجيه مي
براي    توجهي   امتيازات قابل          هاي رقابت را بين سازمانها تغيير دهد و                  يا زمينه   ،  رقابت براي سازمان كسب كند             

فرصتهاي جديد       متحول سازد و       هاي رقابت را بين سازمانها گسترش دهد يا صنايع را                    يا زمينه  ،سازمان كسب كند
باشد نيازهاي اطالعاتي            عاتي ايجاد كند كه قادر          بايد سيستم اطال     مدير پروژه      يك  .  ي براي آنها پديد آورد           بازرگان     

   :داراسترا  فوايداين چنين سيستم اشتراكي  .سازد هبرآورد پروژهدرون  در اكثريت را
فقط    شوند و   يك محل نگهداري مي         ها در    داده      زيرا   ( نگهداري پايگاه اطالعاتي             كاهش كارهاي تكراري در           .۱

 به طوري كه هر       پروژه    درون       در    تر، ايجاد ارتباطات بهتر      دقيق هاي ،ارائه داده)است كه روز آمد شوند نياز
  .)۷ص ،۱۳۸۰ ،رولي(رسي داشته باشدنياز دست فرد به اطالعات مورد

 بايد  وقع بودن اطالعات امري است كه              م  هب .  گيرندگان قرار دهد          موقع در اختيار تصميم         هاطالعات دقيق را ب          .۲
نكته    ي واضح و معمول به نظر برسد، با اينحال هنوز،                 ممكن است چنين نكته ا     ، ط كاربر مشخص شودتوس

اهداف عمده هر سيستم اطالعات به               ء موقع و دقيق اطالعات، جز             هارائه ب       زيرا،      . رود    مهمي به شمار مي    
 ).۶،ص۱۹۸۵ديويس و السون، (حساب مي آيد 
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ر اطالعاتي     گرچه ممكن است مدير، بيشت        . پاسخگوي كنكاشهاي مديريت براي دستيابي به اطالعات باشد                    .۳
تهاي فوري مدير نيز        حتي به درخواس        ولي سيستم بايد      را كه به طور منظم دريافت مي كند فراموش كند،         

ين قابليت،                                     . پاسخگو باشد   نياز داشته باشد،زيرا ا ندكي طراحي اضافي  ا امر ممكن است به  بانك     اين 
ي ل گردد و     اطالعات دشوار مي          ازيابي اين نوع       كند هرچند كه ب      ختار متفاوتي را طلب مي          اس  اطالعاتي با     

 .ارزد ه اش ميشود به هزين ين تواني كه درون سيستم ايجاد ميچن

مديران به دانستن صدها فعاليتي كه به طور رضايتبخش                   . به مديريت ارائه دهد           ء گزارش بر مبناي استثنا         .۴
ا بزودي از كنترل        انجام مي شود، عالقه اي ندارند بلكه مي خواهند از عوامل كه خارج از كنترل هستند ي                                   

 .خارج مي شوند، آگاهي يابند

سيستمهاي اطالعاتي جاري، بايد با تغييرات سخت افزار و نرم افزارها،                         .توان ادغام در آينده را داشته باشد .۵
 .كه در اثر گسترش فعاليتها در آينده رخ خواهد داد، سازگاري داشته باشد

تم، سهولت استفاده از آن و هماهنگي اهداف در                     ويژگيهاي ديگري مانند با صرفه بودن عمليات سيس                    .۶
 .نمودعنوان داخل سازمان را از ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت 

هر دليل سيستم    ي شرايط قبلي فراهم باشند ولي به           م اگر تما   .  مورد نظر باشد  ذينفعان پروژهمورد پذيرش  .۷
ق مي افتد كه علي رغم اثبات مفيد بودن               بسيار اتفا    .  نباشد، موفق نخواهد بود       ذينفعان پروژهمورد پذيرش 

. ، بدون استفاده مانده است           و ذينفعان پروژه         براي مديران، به دليل امتناع كاركنان              پروژه سيستم اطالعاتي
خياط مقدم و عرفانيان         ( . در بعضي از موارد، خرابكاري در سيستم از جانب كاركنان نيز مشاهده شده است                       

 )۹۶،ص۱۳۹۰زاده،  خان

  
  طراحي سيستم هاي اطالعات مديريت) چالشها(دامهاي 

گيري   نظر تصميم    رغم گامهاي بلندي كه در پردازش اطالعات برداشته شده است، بسياري از مديران امروز از                                            علي 
  .در وضعيت بهتري نسبت به گذشته قرار ندارند

در نتيجه،    داند و      مها مي خطاي طراحان اينگونه سيست           نظران، دليل آن را مفروضات غير واقعي و                     يكي از صاحب    
نيست بلكه سيستمي است كه     �  سيستم اطالعات مديريت       � كنند نه تنها     سيستمي را كه طراحي مي      عناون مي كند؛ 

گونه سيستمها    مفروضات زيربنايي اين         ).  ۱۴۹، ص ۱۹۷۶اكف، ( .اطالعات نادرست را در اختيار مديريت قرار مي دهد
 :آيد در پي مي

كند و اگر اطالعات         ض، مدير اطالعات كافي دريافت نمي               بنابراين فر     .  به مديران داده شود          اطالعات بيشتري بايد         ٭ 
نظران    درحالي كه يكي از صاحب         .  بيشتري در اختيار او گذاشته شود، مي تواند به طور موثرتري انجام وظيفه كند                                

زياد، فقط مشكل مدير را بزرگ               برند و اين بار        ني بيش از اندازه اطالعات رنج مي                 معتقد است كه مديران از فراوا              
 .هاي نامربوط باشد ا از دادهرّبزيرا آنچه مورد نياز مدير است، بايد بمراتب كمتر و م ،سازد مي

اليش، داده هاي         ادر پ   .  ش و متراكم سازي را براي تغيير اين وضعيت پيشنهاد مي كند                   االي  از اين رو، وي دو فراگرد پ        
   .در متراكم سازي داده هاي تكراري حذف مي شودنامربوط حذف مي شود، درحالي كه 

چه كسي بايد تصميم بگيرد كه چه چيزهايي بايد                 .  فراگرد پااليش نيز كم مساله تر از متراكم سازي نيست                       لذا   
ها مورد سوال       كنندگان داده        م پذيرد آنگاه ديد محدود ارزيابي                 پااليش بشود؟ اگر عمل پااليش در سطح عملياتي انجا      

جايي در    .  اگر ارزيابي در سطوح باالتر انجام شود موجب هيچگونه رهايي از بار زياد تجربه نخواهد شد                                      .  خواهد بود     
حد ميانه    ) متراكم سازي بيش از حد و زير حد الزم براي متراكم سازي                          ( ش از اندازه و كاهش آن              يميان فراواني ب        

 .طاليي قرار دارد كه بايد توسط خود مدير عالي كشف شود
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دنبال دارد كه هر مدير، الگويي در                    اين فرض، اين تصور را به            .  خواهد كه مورد نيازش است            عاتي را مي     مدير اطال    ٭ 
كه مديران درك درستي از تصميمات خود و                    يهنگام    . ندرت درست است       هفراگرد تصميم گيري خود دارد كه ب                 

موجودي كه ممكن است بر تصميم اثر             تمام اطالعات       � متغيرهاي وابسته به آن ندارند، گرايش آنها به تقاضا براي                           
 .خواهد بود� داشته باشد

 PMISحتي اگر    .  گيري او بهبود خواهد يافت            نياز مدير به او داده شود، تصميم               در صورتي كه اطالعات مورد             ٭ 
 نتايج تجربي    .  بتواند اطالعات مربوط را در اختيار مدير قرار دهد، تضميني براي بهبود تصميم گيري وي نخواهد بود                          

گيري، در بسياري از           رغم وجود الگوهاي رسمي تصميم            كند كه مديران علي        ر جاها، اين اعتقاد را، تقويت مي              در ساي   
 .دارند لبر الهام و بينش، تجربه يا قضاوت شخصي تماي اءاتك اموارد ب

تواند در ارائه          ميپروژه كه حضور سيستم اطالعات مديريت  در حالي .ارتباطات بيشتر به معناي عملكرد بهتر است٭
واحدها و ديگر مديران كمك كند، فرض اين كه چنين ارتباطاتي                             شعب،  ، ها  پروژه    طالعات به مديران درباره ساير                ا 

در حالي كه چنين ارتباطي مي تواند هماهنگي را آسان سازد، ضرورتاً                               .  هميشه و ضرورتاً خوب است، خطاست           
 ن است كه سازمان بايد شاخصهاي مناسبي براي عملكرد واحدها و                 ز اهميت ايئنكته حا. عملكرد را بهبود نمي بخشد

 )۶۶،ص ۱۳۸۹زاده و كنعاني، عرفانيان خان(. ان داشته باشدمدير

 .را بداند      ز آن   مدير نيازي به دانستن طرز كار سيستم اطالعات مديريت ندارد، بلكه تنها بايد چگونگي استفاده ا    ٭
 ءدر واقع، اين تفكر به مديران القا                . طالعات مديريت پذيرفته شده است           اين فرض توسط مديران و طراحان سيستم  ا               

به طراحان     شد كه تنها كافي است       قبالً به مديران اطمينان داده مي                .  ق آيند  ئ مي شود تا بر مرموز بودن رايانه فا                 
  . خواهدگرفت خواهند و اطالعات مورد نظر در اختيارشان قرار بگويند چه اطالعاتي مي

  
  : يگير نتيجه

له  طول     در   ز سيستم     مقا ا تي وباالخص سيستم             شمايي كلي  اطالعا اطالعاتي مديريت             هاي  ترسيم  پروژه      هاي 
 خص ديد ا     از  . اعم ديد      و  صدو ديد اخ         توان از      مي   هاي اطالعات مديريت را             طور كه ديديم سيستم        همان   . شد

 ولي در     ، است  پروژه     ديريت  خدمت م     است كه در     يفقط همان سيستم اطالعات       پروژه،      سيستم اطالعات مديريت        
 مقاله  طول     در    . پردازد      توسعه موسسات مي      تجارت و      هاي اطالعاتي در          ي اعم، به كاربرد رايانه و سيستم               معن 

پشتيباني آن از        ، كند كاربردها اشغال مي        ر نسبت به ديگ     فضاي حل مساله بيشتري را           PMISكه   مشخص شد 
نيمه    صورت ساختاري يا        كند مي تواند به دو         ئلي كه پشتيباني مي     مسا باشد ومي تغيير  بسيار زياد در بسيار كم تا

  .ساختاري باشد
 مديريت دولتي كاسته شده و        سازمانها و     هاي اطالعاتي باعث مي شود كه از ماهيت بروكراتيك                       گسترش سيستم   

مباني      طالعات،    آوري ا      اين باورند كه با تصميم فن            نظران بر     صاحب  يبرخ    . گام بردارد         سوي اينفوكراسي       به سمت و  
كراتيك    وآوري اطالعاتي بيش از آنكه جهت گيري دم                    زيرا ماهيت فن        ، تضعيف مي شود    ساختارها    دموكراسي در      

آوري اطالعات          اين باورند كه به كمك فن             ازسوي ديگر عده اي بر             . داشته باشد، گرايشهاي تكنوكراتيك دارد                  
، كنترل مستقيم     درجهان ارتباطات            . يت خواهد شد    تقو  � ارزشهاي دموكراتيك مانند تكثرگرايي، آزادي بيان،                          

اطالعات مبناي قدرت است             . دهد   پرورش مي  به ابزارهاي غيرمستقيم مانند استانداردسازي، آموزش و جاي خود را
ز هر            و  هم به جامعه زيان          سازد،    دمدت تبعات منفي خود رانمايان مي               بلن   نوعش كه باشد در         انحصار قدرت ا

مديريت      ، انحصار بايد به نوعي اخالقيات معتقد بود                 مهار   پس براي      . برد   سؤال مي     زير    را   ژه  پرو  هم كل     رساند و    مي 
بهبودكيفيت    -۱: هاي اطالعاتي و ارتباطي بايد الزامات اخالقي چون                          آوري     گيري از مظاهر جديد فن          بهره    بايد در    

  .را رعايت كند دن اطالعاتمحرمانه بو اطمينان از -۲خدمات دستگاههاي حكومتي؛

M00-8161/BT-383--1/e.shomali-13950725



  اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه با رويكرد شهري
  ۱۳۹۰بهمن  ۲۷الي  ۲۶دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد 

    
 

۱٤ 
 

 هرست منابع و مآخذف

: تهران   .  ترجمه مجيد آذرخش، جعفر مهرداد               . آشنايي با تكنولوژي اطالعات             ) ۱۳۷۷( .   هولمز، د     و  بهان، ك     .۱
 .سمتانتشارات 

، انتشارات      ITهاي اطالعات مديريت با نگاه ويژه به                   ،سيستم ۱۳۹۰خياط مقدم، س، عرفانيان خان زاده، ح،                      .۲
 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

  ،انتشارات نگاه دانشسيستم هاي اطالعات مديريت،)۱۳۸۲(،م راد، .۳

 سمت: تهران. سيف كاشاني، نجيبه افناني ترجمه زهرا. مباني سيستمهاي اطالعاتي ،)۱۳۸۰( ،رولي، ج .٤

مباني سيستم هاي اطالعاتي در مديريت                ( تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها           ، ) ۱۳۷۸( زاهدي ،ش ،         .٥
   ۱۳۷۸،چاپ دوم ، )
،مباني نظري سيستم هاي اطالعات مديريت،انتشارات                    ) ۱۳۸۹(ه،ح،كنعاني كاس احمداني،م،عرفانيان خان زاد .٦

 سلسله الذهب

،موسسه   سيستمهاي اطالعات مديريت،نظريه ها مفاهيم وكاربردها                     ، ) ۱۳۸۲( ع،    ،علي پناهي،     لف ده ،ا    صراف زا     .۷
  انتشاراتي مير،چاپ سوم

. پور عطاآبادي        مهدي جمشيديان، اكبر مهدي          ترجمه   .  سيستم هاي اطالعات مديريت           ، ) ۱۳۷۸( ،  مك لويد، ر      .۸
 . دانشگاه اصفهان؛ سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان: اصفهان

 .اتحاد: تهران. MIS سيستم هاي اطالعاتي مديريت. )۱۳۷۲(. ، همؤمني .۹
10. Curtin et al. 1998. Information technology: the breaking wave. Boston: Irvin; 

McGraw-Hill. 
11. Mcleod, Raymand.1998.Management information systems. Seventh ed. Newjersy: 

prentise Hall. 
12. Newman, W. H., E. K. Wareen and R. Andrew Mc Gill (1987). The process of 

Management. 6th Edition, New Jersey: Prentice Hall. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M00-8161/BT-383--1/e.shomali-13950725



  اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه با رويكرد شهري
  ۱۳۹۰بهمن  ۲۷الي  ۲۶دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد 

    
 

۱٥ 
 

The Role Of Management Information System on Project 
Productivity With a focus on PMIS 

Saeed Khayat Moghadam, Hamid Erfanian Khanzadeh 

Faculty Members Of Islamic Azad University Mashhad Branch  

Abstract 

 Age,  Information age and there is a distinction in the data quality project.  Organizations,  
And communities is even.  For organizations to survive and progress  Looking for Design  
Information  Be up to management decisions, faster and more logical  The act.  In 
implementing the project size small, medium and large to  New information about the power 
of decision and planning to project managers to give something  Is necessary.  In order for 
such information, to  Regular and appropriate way to reach management, information system 
consists of a reflection of the project is essential.  Today we can say with confidence that the 
work product of the project management  And of applying it, the optimal decision and then 
implement it and the need to ensure proper operation of the tools and information systems 
project management can be found that the system is 1 PMIS that contribute to the refinement 
process and condenses information or raw data into knowledge and make it available to 
project managers, project development.  In this paper explain the concepts of project 
management information system, its effect on the productivity of the organization were 
discussed.  The article ends with suggestions for designing and implementing a quality 
information system will be presented.  
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